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النقابات  النساء   ية،  شبكة  الخ�ي ،  جمعية عمار  ي
البيا�ت ي  رائد االسدي، عمار ص�ب العطاء،  النسوي، جمعية فرح 

، نادي رجال  ف ، اتحاد االدباء والكتاب العراقي�ي ف ف الزراعي�ي والتحادات: االتحاد العام لنقابات العمال، نقابة المهندس�ي
ي جمهورية العراق

، اتحاد الطلبة العام �ف ي
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بية ي وزارة العمل والشؤون االجتماعي ،  ممثل عن وزارة ال�ت
الجهات الحكومية: مستشار �ف
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مقدمة:

وجود  عن  العراق  يف  واالجتامعية  االقتصادية  املشاكل  تكشف 
النامذج  وفشل  العراقي  االقتصاد  هيكل  يف  كبري  بنيوي  خلل 
واالختيارات االقتصادية املتبعة ولعقود طويلة. مبا يف ذلك أمناط 
تنموية غري عادلة بني الفئات والجهات وسوء الحوكمة والفساد. 
االستناد  وعدم  بالتذبذب  االقتصادية  السياسات  اتسمت  كام 
االقتصادي  والحصار  بالحروب  وتاثرها  واضحة  ايديولوجية  إىل 
االجتامعية  السياسات  ضعف  جانب  إىل  الداخلية،  والرصاعات 
وغياب كامل للدميقراطية وانحسار العمل املدين والنقايب وضعف 

املشاركة يف الحياة العامة ويف رسم السياسات والرقابة.

 ومع تزايد معدل منو السكان وارتفاع معدالت التضخم وانتشار 
العراق مبصادر  بالرغم من متتع  املشاكل  ارتفعت حدة  البطالة، 
الواقع  أن  إال  والبرشية،  االقتصادية  واملوارد  الوطنية  الرثوة 
االجتامعي واجه عدداً من املعوقات واملشاكل أبرزها عدد الفقراء 
الذين يقعون تحت خط الفقر الرسمي. فقد أظهرت اسرتاتيجية 
يقعون تحت خط  السكان  من  أن 22.3%  الفقر  من  التخفيف 
الفقر، وقدرت فجوة الفقر يف العراق بنسبة %4.5 أي أن استهالك 
وزارة  بيانات  الفقر حسب  من خط  جداً  قريب  الفقراء  غالبية 
الريف  بني  الفقراء  توزيع  ويتباين  اإلمنايئ.  والتعاون  التخطيط 
والذي   )56%( الريف  يف  الفقراء  عدد  نصف  يرتكز  إذ  والحرض، 
يعد بيئة مولدة للفقر. حيث منهم نحو%10 فأكرث يعملون بدون 
أجر. وقد أعلنت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق »يونامي« 
الفقر  خط  تحت  يعيشون  مازالوا  عراقي  ماليني  ستة  نحو  أن 
إىل  العراقيني  والدينيني  واالجتامعيني  السياسيني  الزعامء  ودعت 
تطوير  يف  وتساهم  الفقر  من  للتخفيف  شاملة  سياسات  وضع 

وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيني.

يف  نحو19%  نسبتها  بلغت  فقد  البطالة،  إىل  بالنسبة  أما 
ارتفاعاً  أكرث  كان  فإن معدلها  الناقصة  البطالة  أما  العام2013. 
بسبب قلة عدد ساعات العمل للسكان بعمر 15 سنة فأكرث، 
الحرض 21%  للذكور و%53 لإلناث. وتبلغ يف  إذ بلغت 23% 

حسب مسح التشغيل عام 2008. هذا باإلضافة إىل تفيش األمية 
ستة  إىل   2013 عام  يف  نسبتها  وصلت  إذ  معدالتها،  وارتفاع 
السكان، حيث بلغت  ماليني أمي بنسبة )%20( من مجموع 

نسبة الذكور %13 ونسبة اإلناث28.2% )2(.

كام صنف العراق ضمن الدول منخفضة التنمية عىل املستوى 
وتراجع  االجتامعية  التحديات  حجم  عن  يكشف  ما  العاملي، 
بني   13 املرتبة  يف  العراق  جاء  كام  ملجتمعنا.  البرشية  التنمية 
الدول العربية يف مستوى الرفاهة والسعادة واملرتبة 105 ضمن 

ترتيب الدول العاملية.

وبشكل عام شهد العراق مجموعة من التحوالت االجتامعية 
بسبب  املايض  القرن  من  والتسعينات  الثامنينات  عقد  خالل 
املدة،  تلك  خالل  لها  تعرض  التي  للحروب  املرتاكمة  اآلثار 
يف  سلبي  بشكل  أثر  ما  االقتصادي،  الحصار  إىل  باإلضافة 
التنموية التي تحققت خالل عقد السبعينات. وقد  املكاسب 
أدت تداعيات هذا الوضع إىل تآكل الطبقة الوسطى وانهيارها 

وتدين مستويات املعيشة.

وتشري القراءات الرسيعة ملالمح املجتمع العراقي بعد نيسان/
ابريل 2003 عن تعاظم بعض الظواهر ذات االنتشار املحدود 
يف املايض، واتساعها إىل حد أصبحت معه شاغالً للرأي العام 
الحرص  ال  املثال  سبيل  ومنها عىل  والدويل.  واإلقليمي  املحيل 
ظاهرة التهجري القرسي واليتم والرتمل والفساد اإلداري واملايل. 
حيث أُدرج العراق حسب مدركات الفساد املايل واإلداري لعام 
2012 يف املرتبة 169 من ضمن ترتيب 176 دولة. والالفت هو 
مئات  تبلغ  باتت  التي  الحرضية  العشوائيات  ظاهرة  انتشار 
فيها  يقيم  فقط،  بغداد  يف  منطقة   220 إىل  ووصلت  اآلالف 
أكرث من 303.394 شخصاً يف عقارات عامة أو مستوطنات غري 
رسمية، ما أدى إىل تعقيد امليدان االجتامعي وزيادة مشكالته، 
والعوق البدين والعقيل، وبعض الظواهر الجديدة التي مل يألفها 
الطائفية  والرصاعات  اإلرهاب  ظاهرة  مثل  العراقي،  املجتمع 
والجرمية املنظمة وعدم احرتام القانون والنظام، والتي زادت 

رضورة تعزيز الدور االيجايب لنقابات العامل من خالل الحوار االجتامعي مبا يف ذلك 

تطوير سياسات الحامية االجتامعية ورفع الحد االدىن لالجور وشمول القطاع غري 

املنظم والعاملني بالقطاع الزراعي 
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بها  ارتبطت  كام  واالجتامعية.  االقتصادية  املشاكل  حدة  من 
مشكلة التمييز ضد املرأة والعنف األرسي واتساع ظاهرة عمل 

األطفال والتسول.

كام أن نتائج الوضع الصحي يف العراق أقل بكثري من مستويات 
بعض البلدان العربية التي ال متتلك قاعدة املوارد التي ميتلكها 
العراق، إذ سجلت وفيات األطفال الرّضع 32.0 حالة وفاة لكل 
ألف  مئة  لكل   84.0 األمهات  وفيات  وارتفعت  والدة،  ألف 
مولود حي لعام 2011. كام انترشت حاالت سوء التغذية لدى 

األطفال.

 لقد ساهمت كل هذه العوامل يف زيادة التوترات االجتامعية، 
التي  املتكررة  االنتكاسات  من  املزيد  أمام  الطريق  وفتحت 
تعرض لها البناء االجتامعي لعدم االستقرار، إىل جانب انخفاض 
اإلنفاق  شكل  فقد  العامة.  الخدمات  عىل  الحكومي  اإلنفاق 
عن  يكشف  ما   ،13.14% االجتامعية  التنمية  خدمات  عىل 

ضعف الدعم للميدان االجتامعي.)1(

القوانني والترشيعات الخاصة بالحامية االجتامعية

الدستور 

يتضمن دستور العراق نوعني من النظم:

 نظام املعاشات األساسية والتي تتميز بالشمول، ومتنح الحد  -1
األدىن لنفقات املعيشة. 

 نظام املعاشات التكميلية، وفيها يختلف املعاش وفقاً لألجر  -2
التأميني ونسبة االشرتاك يف التأمني. 

وميكن العودة إىل هذه األنظمة يف البنود اآلتية من الدستور:

للعراقيني  والصحي  االجتامعي  الضامن  الدولة  تكفل   :30 املادة 
الترشد  أو  العمل  عن  العجر  أو  املرض  أو  الشيخوخة  حال  يف 
والخوف  الجهل  من  وقايتهم  عىل  وتعمل  البطالة،  أو  اليتم  أو 
لتأهيلهم والعناية  الخاصة  السكن واملناهج  والفاقة، وتوفر لهم 

بهم، وينظم ذلك بقانون. 

الخاصة  االحتياجات  وذوي  املعّوقني  الدولة  ترعى   :32 املادة 
وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم يف املجتمع، وينظم ذلك بقانون. 

والرجل وفق  املرأة  املساواة بني  العراقي مبدأ  الدستور  أقر  كام 
اآليت: 

تكفل  أن  عىل  نصت   30 املادة   – األول  الفصل   – الثاين  الباب 
الدولة للفرد واألرسة وبخاصة الطفل واملرأة الضامن االجتامعي 
والصحي واملقومات األساسية للعيش يف حياة كرمية، وتؤمن لها 

الدخل املناسب والسكن املناسب.

القوانني والترشيعات

أما بالنسبة إىل القوانني والترشيعات، فهي اآلتية:

لتأمني  -1  1980 لسنة   )126( رقم  االجتامعية  الرعاية  قانون   
مظاهر  من  وكمظهر  العراقية،  لألرس  االجتامعية  الرعاية 
التكافل االجتامعي، ثم ألحق بقرار 98 لعام 2000 للتوسع 
النسبي يف حاالت شمول املواطنني براتب الرعاية االجتامعية. 

 قانون العمل رقم )71( لسنة 1970. -2

 قانون الضامن والتقاعد االجتامعي رقم )39( لسنة 1971  -3
املعدل.

 اسرتاتيجية تخفيف الفقر.  -4

 قانون القروض الصغرية املدرة للدخل.  -5

 قانون التقاعد املوحد.  -6

لسنة  -7  )38( رقم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  قانون   
.2013

 قانون األحداث رقم )76( لسنة 1983. -8

 قانون الرعاية االجتامعية 126 لسنة 1980 والذي استبدل  -9
بقانون جديد يدعى قانون الحامية االجتامعية رقم 11 لسنة 

.2014

باإلضافة إىل ما نص عليه الدستور وجاء يف القوانني والترشيعات، 
الحاميئ، والتي  الطابع  املوازية ذات  العراق اإلجراءات  توجد يف 

سنتناولها يف هذا التقرير.

مدخل تاريخي للحامية االجتامعية يف العراق

من املفيد تقديم إطاللة عىل تطور منظومة الحامية االجتامعية يف 
العراق. ويعد عام 1939 بداية العمل الرسمي والنشاط االجتامعي 
كأول  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  أسست  حيث  املنظم، 
من  وكان  االجتامعي.  الحكومي  بالعمل  للقيام  رسمية  مؤسسة 
أبرز أهدافها آنذاك إنشاء شبكة من املراكز االجتامعية يف مختلف 
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أنحاء العراق لغرض تنمية املجتمعات املحلية اجتامعياً، وتحسني 
املستوى االقتصادي للمواطنني عن طريق دعم الحركة التعاونية 
معاناة  من  والتحقق  والخدمات  واإلنتاج  االستهالك  مجاالت  يف 

املواطنني واملحتاجني مادياً. 

لقد اتسمت الفرتة التي سبقت عام 1939 بشيوع طابعها األهيل 
غري املنظم، مع تدخل بسيط من قبل الدولة، وكانت تعتمد عىل 
اإلحسان واالنفعال الطارئ وتفتقر إىل التخطيط الدقيق واملتابعة 

املوضوعية. 

خالل املدة بني العامني 1970-1958، وعىل الرغم من التطورات 
التي حصلت يف االقتصاد العراقي، حيث بدأت الحكومة العراقية 
الحصول عىل %51 من عائدات النفط، إال أن العمل االجتامعي 
يف  مؤاتية،  تكن  مل  االقتصادية  فالتغريات  محدودة.  آفاقه  ظلت 
العمل  كوزارة  وزارات  عدة  بني  االجتامعي  العمل  تشتت  حني 
الفرتة  تلك  وخالل  والصحة.  والداخلية  االجتامعية  والشؤون 
التنموية،  العملية  يف  مبارش  بشكل  وأثرت  الرصاعات،  اشتدت 
إال أن ذلك مل مينع من صدور قوانني ونظم اجتامعية مهمة يف 

مجاالت الرعاية االجتامعية وإصالح التأهيل املهني.

الحياة  نواحي  يف  نسبياً  استقراراً  السبعينات  عقد  وشهد 
كبرية  مالية  بوفرة  ومتيز  والسياسية،  – واالجتامعية  االقتصادية 
كان سببها السيطرة عىل الرثوة النفطية بعد قرار تأميم رشكات 
النفط العراقية، واالرتفاعات املتتالية الرسيعة والحادة يف أسعار 
إنتاج  القدرة عىل  النفط بني عامي1973 و1979 وتزايد كبري يف 
الحساب  فوائض  يف  كبرية  زيادة  إىل  أدى  ما  وتصديره،  النفط 
الجاري من ميزان املدفوعات، وهو ما أثر يف توجهات الحكومة 
وركزت  االجتامعية.  العدالة  وتحقيق  العامة  الخدمات  بزيادة 
عىل الجانب االجتامعي الذي شهد تطوراً بنسبة منو قدرت بنحو 

%5.8 سنوياً خصوصاً يف قطاعي الصحة والتعليم.

دخل العراق خالل حقبة الثامنينيات يف حرب مع إيران، استنزفت 
موارده، وأدت إىل تراجع العمل االجتامعي. لكن يف املقابل صدر 
قانون الرعاية االجتامعية رقم 126 للعام 1986 ليضمن حصول 
بعض األرس الفقرية عىل راتب شهري لتلبية احتياجاتها األساسية.

العرشين  القرن  من  التسعينات  عقد  بداية  منذ  العراق  وشهد 
جوانب  مجمل  عىل  السلبية  بآثارها  اتسمت  صعبة  سنوات 
لجأت  الثانية،  الخليج  حرب  بعد  للعقوبات  ونتيجة  االقتصاد. 
االجتامعية  الحامية  من  جديد  نوع  اعتامد  إىل  حينها  الحكومة 
)نظام البطاقة التموينية، وهو النظام الذي ساعد عىل سد جزء 
من االحتياجات األساسية(، وصدر خالل هذه املدة القرار رقم 98 

للرعاية االجتامعية لسنة 2000، والذي أوجب رضورة التوسع يف 
عمل دائرة الرعاية االجتامعية.

يف االجتامعية  الحامية  شبكة  قسم  تأسس   2007 عام  بداية   يف 
املعييش املستوى  رفع  أجل  ومن  االجتامعية،  الرعاية   دائرة 
 لألفراد واألرس تحت خط الفقر، فقد رشع العراق قانون الحامية
 االجتامعية الجديد لسنة 2013 بحيث مينح رواتب شهرية لنحو
 ستة ماليني من مواطنيه، تشكل نسبتهم %19 من مجموع عدد
الرواتب بني 100 البالغ 34 مليون نسمة. ترتاوح  العراق   سكان 
بني القانون  ويساوي  العائلة،  أفراد  عدد  بحسب  دوالر   و400 
الراتب، كام يشمل جميع رعايا  الفلسطينيني والعراقيني يف هذا 
 الدول األخرى املقيمني يف البالد.

وهناك جوانب أخرى ال تقل أهمية عن املساعدات املادية هي 
املشمولة  العائلة  أن  مبعنى  املرشوطة«،  النقدية  »التحويالت 
وكذلك  املدرسة  يف  أطفالها  بتسجيل  ملزمة  الشهرية  باإلعانة 
يف  لالستمرار  الصحة  وزارة  تنظمها  التي  الحمالت  يف  بتلقيحهم 
تسلم هذه اإلعانة وبذلك املساهمة يف تنمية رأس املال البرشي.

الوضع الراهن لشبكة الحامية االجتامعية

اإلعانات  شكل  تتخذ  التي  التدابري  من  مجموعة  حالياً  تعتمد 
الدخل  ذات  لألرس  الدولة  تقدمها  التي  االجتامعية  والخدمات 
املتدين أو املعدومة الدخل واملعّوقني والعاجزين من دون متييز 
أو  السيايس  االنتامء  أو  الديني  املعتقد  أو  العرق  أساس  عىل 
خاص  بقانون  االجتامعية  الحامية  شبكة  نظمت  وقد  الجغرايف. 
االنتقالية.  والظروف  التغيري  بعد  ما  ملرحلة  التطورات  استوعب 
اسرتاتيجية  الفقر كجزء من  تقليص ظاهرة  إىل  القانون  ويهدف 
وفق  ترصف  التي  اإلعانات  وتعفى  الشاملة،  الوطنية  التنمية 
ممولة  وهي  كافة.  والرسوم  الرضائب  من  القانون  هذا  أحكام 

رسمياً من الدولة.

يهدف قانون الحامية االجتامعية إىل: تحقيق الحياة الكرمية ألبناء 
وضامن  االجتامعي،  التكافل  قيم  تعزيز  يف  واملساهمة  املجتمع 
املشمولة  الفئات  جميع  إىل  االجتامعية  الحامية  مظلة  وصول 
بأحكامه. إضافة إىل توفري استقرار نفيس ومادي لألفراد وأرسهم 
العجز  حاالت  يف  وأرسهم  لألفراد  الدخل  وضامن  لخلفهم،  أو 
واإلعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة عىل العمل بشكل 

يؤمن الحياة الكرمية.

املبارشة  ومتت   2005 عام  االجتامعية  الحامية  شبكة  قانون  أقر 
املجتمع  أفراد  من  أكرث  فئات  ليشمل   2006 عام  بداية  يف  به 
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املحتاجني للرعاية االجتامعية. حيث بلغ عدد املشمولني أكرث من 
هذا  يتسلم  وحالياً  ونساًء(.  )رجاالً  أرسة  ألف  وخمسني  مثامنئة 
مبلغ  وإن  زمنية محددة،  أوقات  اإلعانة ضمن  األرس  العدد من 
حتى  ويتصاعد  الواحد،  للفرد  دينار  آالف  وخمسة  مئة  اإلعانة 
أربعة  من  املكونة  لألرسة  شهرياً  دينار  ألف  وعرشين  اربعمئة 
املرشوطة  النقدية  التحويالت  يتضمن  الجديد  والقانون  أفراد. 
املال  رأس  تنمية  التحويالت يف  وساعدت هذه  وصحياً(  )تربوياً 
ألف  وثالثني  أربعمئة  وقد شملت  األخرية.  السنوات  يف  البرشي 
أرسة يف خمس عرشة محافظة يف العراق. وقد اتسع برنامج شبكة 
الحامية االجتامعية القائم عىل التحويالت النقدية والذي تديره 
وزارة العمل والشؤون االجتامعية ليغطي حالياً نحو مليون عائلة 

مستنداً إىل معياري الدخل وحجم األرسة والعجز الكيل.

متويل الحامية االجتامعية

يعتمد برنامج الحامية االجتامعية عىل التمويل من ميزانية الدولة 
مببلغ قدره نحو مثامنئة مليون دوالر. وينفق العراق، بشكل عام، 
األمان  شبكات  برامج  عىل  املحيل  ناتجه  إجاميل  من  نحو 10% 
االجتامعي، يذهب منها نحو %7.7 إىل دعم أسعار املواد الغذائية 

والوقود.

ولكن خزينة الدولة ليست املصدر الوحيد لتمويل صندوق الحامية 
مبساهمة  أيضاً  يُرفد  بل  القانون،  عليه  ينص  الذي  االجتامعية 
املوظفني والرشكات األهلية والعامة إىل جانب الهبات والتربعات، 
دينار  ألفني وخمسمئة  تبلغ  التي  املوظفني  إىل جانب مساهمة 
عن كل مليون دينار من راتبه، ومساهمة الرشكة %1 من صايف 

أرباحها.

يضاف إىل ذلك مبلغ مثانية ماليني دوالر كمنحة لشبكة الحامية 
كام   ،2/12/2005 يف  الدويل  البنك  قبل  من  املقررة  االجتامعية 
خصص مبلغ خمسمئة مليار دينار عراقي يف عام 2006 من أجل 

تنفيذ مرشوع شبكة الحامية االجتامعية.

من  أكرث  إىل  حاجتها  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  قدرت 
ثالثة تريليونات دينار لتأمني مليون أرسة يف شبكة الحامية ضمن 

ميزانية عام 2014. 

وتتكون اإليرادات عىل الشكل اآليت: 

االتحادية  العامة  املوازنة  من  املالية  التخصيصات  ـ  أ 
للدولة.

ب ـ اإلعانات واملنح والهبات وفقا للقانون. 

جـ ـ نصف تركة من ال وارث له. 

د ـ  %1 من أرباح الرشكات الحكومية

الدولة  موظفي  رواتب  من  تستقطع   0.0025 ـ  هـ 
واملكلفني بالخدمة العامة.

و ـ عائدات استثامر أموال الصندوق. 

ز ـ %1 من عائدات السياحة

لغاية  مستفيدة  أرسة   381345 اإلعانات  برامج  وتشمل  هذا 
31/12/2012 )انظر توزع املستفيدين من األرس يف امللحق األول(.

مشكالت الضامن االجتامعي

بعد كل هذه املراحل الثالث التي مر بها الضامن االجتامعي يف 
العراق، ال زال يطبق قانون الضامن والتقاعد االجتامعي رقم )39( 

لسنة 1971.

هذا ويعاين صندوق الضامن العديد من املشاكل ونقاط الضعف. 
إال  دينار.  ألف  ثالثني   2003 عام  بعد  التقاعدي  الراتب  بلغ  إذ 
الراتب  أنه أجريت بعض تعديالت عليه بعد زيادات يف مقدار 
إضافة إىل املخصصات الزوجية واألطفال والتي أُضيفت إىل الراتب 

مؤخراً. وقد طاولت هذه التعديالت العامل. 

أما بالنسبة إىل املادة 27 يف القانون الجديد، فقد ألغيت الفقرة 
)ب( واستبدلت بالنص اآليت:

»يستقطع من العامل املضمون، نسبة %5 من أجره، لقاء اشرتاكه 
يف املؤسسة، وتدخل هذه النسبة بكاملها يف حساب فرع ضامن 
الضامن  فروع  اشرتاك عن  أي  دفع  العامل من  ويعفى  التقاعد، 
العمل  وأصحاب  اإلدارات  اشرتاكات  نسبة  حددت  كام  األخرى. 
عن عاملهم املضمونني. وحددت النسب التي ستغطي الخدمات 

األساسية إىل جانب التقاعد«.

ما  إذا  الجراحية  العملية  تكاليف  من   75% الضامن  يتحمل 
أجريت يف املستشفيات الخاصة. أن أموال الصندوق تعتمد عىل 
العامل. وتغطي  العمل باإلضافة إىل اشرتاكات  الحكومة وارباب 
العمل %17، أما العامل فيغطون %5. وهذه  الحكومة وأرباب 
ال  الضامن  أن  كام  الصحي.  التأمني  لتغطية  كافية  غري  األموال 
أما  اعتيادية،  إجازة  بأجر  أشهر  العاملة سوى ستة  للمرأة  يدفع 
الستة أشهر األخرى فتبقى بدون أجر يف حالة الوضع واألمومة. 
وقد صادرت الدولة معظم ممتلكات الصندوق ومنها مستشفى 
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الصندوق  أن عاىن  السابقة. وبعد  الحكومة  الكندي والسكك يف 
املستحقات  لتسديد  قروضاً  مبنحه  املالية  وزارة  قامت  العجز، 

ودفع التكاليف األخرى.

أما يف مجال ملف دائرة التقاعد والضامن االجتامعي للعامل، فقد 
متت إعادة الدائرة نهاية عام 2012 إىل تشكيالت الوزارة، بعد أن 
تم ربطها بوزارة املالية ملدة أكرث من ثالث سنوات. وذلك لعجز 

صندوق الضامن عن الوفاء بالتزاماته للعامل.

ملفات  مبتابعة  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  بارشت  وقد 
الرشكات والقطاعات؛ الخاص والتعاوين واملختلط، وتكثيف لجان 
ثالثة  من  املشكلة  التفتيش  فرق  أعداد  وزيادة  العمل،  تفتيش 

أطراف: أصحاب العمل ونقابات العامل والجهات الحكومية.

ومؤخراً وافق مجلس الوزراء عىل رفع الحد األدىن ألجر العامل غري 
املاهر يف القطاع الخاص من مئة وعرشين ألف دينار إىل مائتني 
زيادة  يف  أسهم  ما   ،1-7-2013 من  اعتباراً  دينار  ألف  وخمسني 
دخل العامل وتعظيم إيرادات صندوق تقاعد الضامن االجتامعي 
زيادة  إىل  أدت  القطاع  هذا  يف  النشاطات  مجمل  وإن  للعامل، 
وخمسني  مئة  عىل  العام  هذا  زادت  بحيث  االشرتاكات  تحصيل 
مليار دينار بعد أن كانت أقل من ستة وخمسني مليار دينار عام 
2010، ما سيمكن الوزارة من تحسني الرواتب التقاعدية للعامل 
والعودة إىل نظام التمويل الذايت. وهذا اإلنجاز يعد من أهم ركائز 

ضامن مستقبل العامل وأرسته والخدمات املقدمة لهم.

وقد تم توفري رواتب تقاعدية ومنح شهرية للعامل ومكافأة نهاية 
الخدمة حيث وصل املبلغ إىل ما مجموعه ستة وخمسني مليار 

دينار لعام 2013.

وتجاوز عدد العامل املضمونني املشمولني بأحكام قانون التقاعد 
ضمن  عامل  ألف  وخمسني  املئة  للعامل  االجتامعي  والضامن 
بالضامن  مضمون  مرشوع  ألف  واربعني  ثالثة  من  أكرث  اشرتاك 

االجتامعي. 

اما مرشوع القانون الجديد للضامن االجتامعي للعامل قد نصت 
مواده عىل شمول فئات ورشائح جديدة فضالً عن أن املرشوع قد 
أتاح فرصة جديدة، ووفر الضامن االجتامعي االختياري ألي فرد 
أو صاحب عمل. إال أنه مل يزل ضمن القوانني غري املصادق عليها 

لغاية وقتنا الحايل.

املتعاقدة مع  األجنبية  الرشكات  العامل يف  أما يف مجال تشغيل 
فقد  االستثامرية،  الرشكات  وكذلك  الرسمية  والجهات  الوزارات 
والقرار  لسنة 2013  مثانني   )80( رقم  الوزراء  قرار مجلس  صدر 

من  أكرث  شمول  القرارين  مضامني  يف  وجاء   2012 لسنة   )319(
%50 من مجموع العاملني يف هذه الرشكات من العاملة الوطنية 
بأحكام  وأجانب(  العامل)عراقيني  جميع  شمول  وجوب  مع 

الضامن االجتامعي.)7(

االجتامعية يف متويلها بشكل  والشؤون  العمل  وزارة  تعتمد  كام 
الصناعية  واملشاريع  الرشكات  أرباح  توزيع  قانون  عىل  أسايس 
لسنة 1964، وهو من  املساهمة رقم 101  املحدودة  والرشكات 
إزاء  بالتزاماتها  اإليفاء  من  تتمكن  ليك  للتمويل  املهمة  املصادر 
ستوفر  القانون  تطبيق  من  متكنت  كلام  إذ  املتقاعدين.  العامل 
فرصة واسعة أمام تقديم الخدمات وتطوير املوجود منها. إال أنها 
تواجه مشكلة اإلعفاءات الكبرية واملتكررة من قبل الحكومة كام 
أن النسبة تم تخفيضها عام 1998 إىل %10 باإلضافة إىل التهرب 
الرضيبي وعدم وجود قانون جديد للرضائب، جعل االعتامد عىل 

هذا املصدر يف متويل الصندوق ضعيفاً جداً)6(.

املرأة والنشاط االقتصادي

من  فأكرث  سنة   15 بعمر  العامالت  النساء  نسبة  انخفاض  يدل 
مجموع السكان، إىل عدم توفر فرص عمل حقيقية للنساء، وقلة 
املمنوحة  اكتساب األجور  العمل وحرمانها من  املشاركة يف قوة 
عن عملها، وباألخص يف القطاع الزراعي وقطاع العمل غري املنظم. 
فقد بلغت نسبة اإلناث العامالت )%11.6( ومن هن خارج قوة 
العمل )%86.7(. وكان معدل البطالة بعمر 15 سنة فأكرث لعام 
2011 )%12.6( مقابل )%7.4( ذكور. أما يف عام 2008 فقد كان 
معدل البطالة )%15.3( لإلناث )%19.6( أما نسبة الذكور فقد 
بلغت )%14.2(. أما معدل النشاط االقتصادي فإنه لدى اإلناث 
فإنها  الريف  اإلناث يف  بطالة  أما معدالت  والذكور 74%،   13%
بطالة  معدل  كان   2003 عام  ففي  بالحرض،  باملقارنة  منخفضة 
اإلناث يف الحرض )%22.3( مقابل )%7.6( يف الريف. أما يف العام 

2004 )%22.4( مقابل )3.1%(.

تعمل  املرأة  أن  هي  هنا  إغفالها  ينبغي  ال  التي  الحقيقة  إن 
بالحسابات  منظور  غري  عملها  لكن  الريف،  يف  عالية  مبستويات 
ال  الصورة  فإن  الحرض  يف  أما  واالقتصادية.  واإلنسانية  املهنية 
تختلف كثرياً. إذ ال زالت الحياة الحرضية تتأثر بالثقافة التقليدية. 
كانت يف  الفرص  أن  يتبني  العراق،  التعليم يف  فمن خالل سجل 
الغالب متاحة للذكور أكرث منها لإلناث سواء يف معدالت االلتحاق 
أو يف املواظبة عىل الدوام، وهذا ينطبق بالتايل عىل فرص العمل. 
كام أن الحرمان من التعليم يرتفع لدى اإلناث إىل نحو )47%( 

مقابل %28)( للذكور.
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يقوضان  املنتظم  غري  االستخدام  وأمناط  املتدين  املرأة  دخل  إن 
الضامن  لوائح  من  واالستفادة  املساهمة  عىل  املرأة  قدرة  من 
االجتامعي. ومعدالت املرأة يف معظم فئات العاملة األكرث هشاشة 
كام بني العاطلني عن العمل مرتفعة جداً. إن نوع العمل والضامن 
أثر يف دخل املرأة وتقدمها الشخيص ورفاه األرسة. لذا يجب إدراج 

اعتبارات النوع االجتامعي يف السياسات العليا.

املشاكل واملعوقات: النقابات تحت الحصار

يف  محفوظاً  إنسانياً  حقاً  التنظيم  وحق  النقابية  الحريات  تعد 
وثائق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ويف الوقت 
العمل  والترشيعات عىل حرية  العراقي  الدستور  فيه  أكد  الذي 
التي متثل رشائح كبرية  الحكومية  املنظامت غري  النقايب، تتعرض 
التي تحد من  للعديد من املشاكل والعقبات  املجتمع  أبناء  من 
رشائح  حقوق  عن  واملدافعة  واملنارصة  املشاركة  يف  فاعليتها 
واسعة من املجتمع. وقد عانت كثرياً من سياسات مجلس الحكم 

والحكومات املتعاقبة.

قام النظام السابق لعام 2003 بتحويل كل العامل يف مؤسسات 
الدولة إىل موظفني مبوجب قانون ما زال ساري املفعول بالرغم 
القرار  بإلغائه. هذا  العامل  ونقابات  األحزاب  بعض  مطالبة  من 
فقط  ميثل  أصبح  الذي  العامل  نقابات  اتحاد  قوة  من  أضعف 
الضامن  صندوق  أضعف  أنه  كام  الخاص.  القطاع  يف  العامل 
إىل  وتحولت  الصندوق  متويل  يف  حصتها  حجبت  الحكومة  ألن 
العامل  ومنهم  فقط  الحكوميني  املوظفني  يشمل  الذي  التقاعد 
الذين أصبحوا موظفني، مع أنهم ال يتقاضون األجور التي متكنهم 
الشهادات  يحملون  ال  كونهم  تغطية مستلزمات معيشتهم،  من 
الجامعية. باإلضافة إىل ارتفاع معدالت التضخم وبشكل كبري جراء 
الحروب والحصار االقتصادي، ما زاد من سوء األحوال املعيشية 

لهذه الرشيحة والتي ال تجد من يدافع عن حقوقها.

يف  النقايب  التمثيل  املؤقت  االئتالف  حكومة  ألغت  ذلك  وبعد 
مجالس  يف  االتحاد  متثيل  »برمير«  ألغى  كام  اإلدراية.  املجالس 

إدراة الرشكات واملؤسسات.

كذلك جمدت الحكومة بعد العام 2003 كل أموال االتحاد العام 
النقابية  القوى  تتمكن  ومل  سنوات،  وملدة ست  العامل  لنقابات 
املرحلة  ينسجم مع متطلبات  الذي  بالشكل  من مامرسة عملها 
تدخلت  أن  وبعد  العراق.  يف  للعامل  السيئ  للوضع  واستجابة 
ولجان  لالنتخابات  للتهيئة  حكومية  لجان  تشكيل  يف  الحكومة 
أكرث مام  السلطة  األحزاب يف  لصعود قوى متثل  التنسيق ضامناً 
متثل العامل، ما أحدث رشخاً كبرياً يف صفوف النقابيني ودفع ذلك 

إىل تشكيل اتحادين لنقابات العامل.

بالضامن وهو  املنظم  القطاع غري  الدولة  أن تشمل  يفرتض  كان 
قطاع كبري وواسع يف العراق. واقرتحت النقابة أن تغطي الدولة 
القطاع غري  زال هذا  وما  يحدث،  مل  ذلك  أن  إال  الضامن،  حصة 

مشمول وهو يضم أكرث من مليوين عامل.

ورفض التنظيم النقايب العاميل يف قطاع النفط ويف قطاع الكهرباء 
التوجيه الوزاري رقم 12774 يف 18/7/2007 الذي منعت الدائرة 
اإلدارية والقانونية يف وزارة النفط مبوجبه مشاركة أي عضو من 
اي نقابة واتحاد نقايب ومركز نقايب يف أي لجنة من اللجان املشكلة 
يف مؤسسات ورشكات الوزارة، كون هذه النقابات ال تتمتع بأي 

صفة قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي)5(.

واقع الحال يؤكد سري الحكومة العراقية حثيثاً يف اتخاذ مجموعة 
وشل  واملهني  النقايب  العمل  بحق  مجحفة  وقرارات  إجراءات 
الفقرة  و45  »ثالثاً«  الفقرة   22 املادتني  مع  يتعارض  مبا  فاعليته 
لعموم  التامة  االستقاللية  تؤكدان  اللتني  الدستور  من  »أوالً« 
والدعم  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري  املنظامت 
اإليجايب من جانب الحكومة لها. إال أن ما يطبق فعلياص هو قرار 
الديواين 626 لسنة  الحكم رقم )3( لسنة 2004، واألمر  مجلس 
ملجلس  العامة  األمانة  عن  الصادر   3908 رقم  والتعميم   ،2004
بوضع  والقايض   2005 لسنة   8750 رقم  الديواين  واألمر  الوزراء، 
والذي  أرصدتها  وتجميد  والنقابات  املنظامت  أموال  عىل  اليد 
يعني أساساً تجميد نشاطاتها والتدخالت املستمرة للجنة الوزارية 

العليا املنبثقة عن قرار مجلس الحكم رقم)3(.

منظومة  تواجه  التي  املشاكل  من  العديد  هناك  عام  وبشكل 
الحامية االجتامعية يف العراق منها ما يتعلق بالترشيعات والقوانني 
وعدم استقاللية التنظيامت النقابية، باإلضافة إىل ضعف الكوادر 
اإلدارية من حيث العدد والنوع إذ تعاين وزارة العمل والشؤون 
الحوافز  توفر  وعدم  االجتامعيني  الباحثني  قلة  من  االجتامعية 
املادية الكافية لهم ما يؤثر يف عملية االستهداف الحقيقي لألفراد 

املستحقني.

النقابات تقاوم

عىل الرغم من الصعوبات التي ذكرت سابقاً، إال أن االتحاد لعب 
دوراً يف صياغة قانون العمل والضامن االجتامعي والتنظيم النقايب 
االجتامعي  الحوار  يف  فعال  مساهم  وهو   .1978 لسنة  رقم71 
من  وبضغط  والدولية.  العربية  املعايري  مع  القانون  ملالءمة 
من  ملحق  قانون  يصدر  سوف  الدولية  العمل  ومنظمة  العامل 
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العامل  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  مع  )مقابلة  الحكومة  قبل 
االستاذ عيل رحيم الساعدي(، إال أنه مل يتمكن من إلغاء القرار 
كام  موظفني.  إىل  العامل  بتحويل  قىض  والذي   1987 لعام   150
يف  العمل  وزارة  مع  رشيكاً  العامل  لنقابات  العام  االتحاد  يعد 
أي مذكرة من دون  تقبل  القانون، وال  التفتيش وتطبيق  جانب 
موافقته. كام أن التنظيم النقايب له ممثل يف مجلس إدارة الضامن 
االجتامعي وصندوق الضامن االجتامعي. وهو يساهم يف برامج 
التدريب املهني، كام أنه جزء من الحوار الثاليث مع مستشارين 
اللجنة  من  اعضاء  مع  االجتامعات  ويحرض  الوزراء،  مجلس  يف 
ووزارة  االجتامعية  والشؤون  العمل  ووزير  للتشغيل  الوطنية 

واتحاد الصناعات )املرتبط مبارشة مبجلس الوزراء(. 

ساهم االتحاد يف تقديم دراسات حول شمول القطاع غري املنظم 
االلتحاق  سهولة  اتساعه  اسباب  ومن  عامل،  مليوين  يضم  الذي 

والخروج من العمل والتهرب الرضيبي.

وساهم االتحاد من خالل عضويته يف لجنة تحديد األجور برفع 
الحد األدىن لألجر إىل مئتي ألف دينار، وتعقد اجتامعات دورية 
البحث  ولكن  الضامن(  صندوق  )مجلس  العامل  أجور  لتعديل 

جمد إىل حني صدور قانون ضامن موحد للتأمينات االجتامعية.

إن دولة الرفاه التي يتم الحديث عنها هي واقعية بالنسبة للعراق 
نظراً لتوفر ثروات طبيعية تشمل النفط والغاز. ولكن البالد لن 
تتقدم ما مل تتوفر الصيغة املناسبة للرفاه االجتامعي، بعد أن يتم 

االتفاق عىل اللية لتوزيع الرثوة كرشط أسايس.)9(

آليات مساعدة للتخفيف من األزمة  

أوال : قانون دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل

الضامن االجتامعي،  أوضاع  تنعش  أن  التي ميكن  اإلجراءات  من 
القانون الجديد لدعم املشاريع الصغرية، والذي أعدت مسودته 
النواب  عليه مجلس  االجتامعية وصادق  والشؤون  العمل  وزارة 
تأسيس  تم مبوجبه  والذي  عام 2012.  يناير  بتاريخ 19  العراقي 
صندوق برأسامل قدره مئة وخمسني مليار دينار عراقي. ويهدف 
البطالة  حجم  وتقليص  جديدة  عمل  فرص  توفري  إىل  القانون 

وخصوصاً يف املناطق األكرث فقراً.

إن اسرتاتيجية الوزارة إلنجاح الربنامج يتعلق بتنفيذ برامج التأهيل 
املهني ملهارات املقرتضني وتؤهلهم لالستثامر الناجح وتسعى إىل 
 30 رقم  قانون  يضمنها  التي  االجتامعي  الضامن  مبزايا  شمولهم 

لسنة 2000.

برنامج القروض الصغرية مرتبط مبرشوع شبكة الحامية االجتامعية. 
من  الحد  وهو  الهدف  وحدة  أساس  عىل  قامئة  بينهام  فالعالقة 
االحتياجات  وذات  املحرومة  االجتامعية  الفئات  ومتكني  الفقر 
الخاصة من مواجهة حاالت العوز والفاقة، وهي تعد من آليات 

الحامية االجتامعية.

من  العمل  عن  العاطلني  فئات  شملت  للدخل  املدرة  القروض 
محافظات  كل  لتشمل  جغرافياً  توزيعاً  موزعة  وهي  الخريجني، 

العراق)5(.

ثانياً: اسرتاتيجية التخفيف من الفقر

من املتوقع أن تسهم اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف امتصاص 
األزمة االجتامعية. ففي ضوء اتفاقية التعاون املشرتك بني وزارة 
من  التخفيف  سياسات  مرشوع  حول  الدويل  والبنك  التخطيط 
الفقر.  من  للتخفيف   »2010-2014« اسرتاتيجية  وضعت  الفقر 
من  الفقر  تخفيف  هو  الهدف  وكان  لذلك.  عليا  لجنة  وشكلت 
%30 إىل %16. وتتضمن جملة من األهداف االسرتاتيجية: توفري 
نرش  الصحي–  املستوى  تحسني  للفقراء-  العمل  من  أعىل  دخل 
وتحسني تعلم الفقراء – ضامن بيئة سكن أفضل للفقراء - وحامية 

اجتامعية فاعلة – وتفاوت أقل بني النساء والرجال.

ال   ،2012 لعام  الفقر  لتخفيف  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ  إن 
سيام يف املحافظات األكرث فقراً، يشمل فئات األرامل واملطلقات 
واملعيالت ألرسهن واملعّوقني الفقراء القادرين عىل العمل واألرس 
من  رساحهم  واملطلق  الصحي  الطمر  أماكن  يف  املستقرة  غري 
السجون واملهجرين العائدين إىل مناطق سكنهم والعاطلني عن 
العمل من الفقراء واملتسولني املشمولني بربامج القروض امليرسة. 

ويبلغ املخصص لهم 84 مليار دينار عراقي. )امللحق رقم 2(.

ثالثاً: البطاقة التموينية 

الغذاء  مقابل  النفط  اتفاقية  مبوجب   1996 عام  بها  العمل  بدأ 
املتحدة، وهي غحدى صفحات  واألمم  العراق  بني  أبرمت  التي 
الحامية االجتامعية يف العراق، حيث إنها واجهت نسبياً تحديات 
األمن الغذايئ للفئات االجتامعية الفقرية. إال أن مفرداتها تفتقر 
وأن  معيارية،  أكرث  تكون  أن  يفرتض  التي  األساسية  العنارص  إىل 
البطاقة التموينية هي نتاج ظروف استثنائية مر بها العراق، وقد 
أثرت سلباً عىل قطاعات االقتصاد الوطني ومنها القطاع الزراعي 
االسترياد  عىل  االعتامد  بسبب  إنتاجيته  معدالت  تراجعت  الذي 
وما زالت هذه الشبكة تخضع للمامحكات السياسية بني رافض 

ومؤيد لها.
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تتضمن البطاقة خمس مواد توزع ضمن البطاقة التموينية وهي: 
برنامج  وهناك  والرز،  األطفال  وحليب  والزيت  والطحني  السكر 
تتبناه وزارة املالية يقيض باالنسحاب التدريجي من نظام البطاقة 

التموينية وتحويلها إىل الرعاية االجتامعية.

البطاقة التموينية

2010 مليار دينار 
2011 مليار 

دينار 
2012 مليار 

دينار
2013 مليار 

دينار 

3,500,000,000400040004000

رابعاً: مؤسسة الشهداء

تأسست مبوجب القانون رقم )3( لسنة 2006 ملواجهة تداعيات 
آالف  سقوط  إىل  أدت  والتي  السابق  للنظام  الجائرة  السياسات 
الشهداء العراقيني. فصدور هذا القانون كان وفاًء لجزء مام قدموه 
وهم  للشهداء  مناسب  تقاعدي  راتب  مبوجبه  وخصص  للعراق، 
الزوج أو الزوجة أو االبناء إىل حني إكاملهم سن 18، إذا مل يكونوا 
واألوالد  التعيني  أو  الزواج  لحني  والبنات  الدراسة  يف  مستمرين 
املعّوقني برصف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية والوالدين 
استحقاقه  بني  الجمع  لذويه  ويحق  الشهيد.  يعيلهم  كان  ومن 
كام  بها.  يعمل  التي  الوظيفة  راتب  وينب  التقاعدي  الراتب  من 
أمن القانون السكن الالئق لذوي الشهداء بتخصيص قطعة أرض 

سكنية ومنحة مالية إلقامة مسكن.

امللحق رقم)3( يتضمن جداول توضيحية لتوزيع املنح واملساعدات 
عىل األرس املستفيدة

النتائج والتوصيات 

لدعم  -1 املدين  املجتمع  منظامت  دور  تفعيل  عىل  العمل   
والترشيعات.  القوانني  خالل  من  االجتامعي  األمان  شبكات 
حاالت  مواجهة  يف  الدولة  مع  متكامل  بشكل  تشارك  وإن 
الوصول  ميكن  ال  التي  الحاالت  وتشخيص  والحرمان  الفقر 
الشفافية  الحكوميني، واعتامد مبدأ  املوظفني  قبل  إليها من 
عن  اإلعالن  يف  املعنية  والدوائر  البلدية  املجالس  قبل  من 
يف  املنظامت  تشارك  أن  املمكن  ومن  والخطط،  املشاريع 
أجل  من  للنساء  وخاصة  والتدريب  والتثقيف  التوعية 

اكتساب مهارات معينة.

 تعزيز قيمة العمل واإلنتاج وتنمية قدرات الفقراء من أجل  -2
ما  وهو  واالجتامعية،  االقتصادية  حالتهم  وتحسني  تطوير 
سيساعد عىل رفع مستوى متويل صناديق الضامن االجتامعي.

 العمل عىل ضامن حد أدىن للتعليم من خالل تفعيل قانون  -3
ومواءمة  العالقة،  ذات  األخرى  والقوانني  اإللزامي  التعليم 
يف  السيام  العمل  سوق  احتياجات  مع  التعليمية  املناهج 

مجال التعليم املهني والتقني. 

 العمل عىل تحسني أداء أسواق العمل املحلية.  -4

الفقريات  -5 للنساء  متخصصة  تدريبية  برامج  وتنفيذ  إعداد   
لزيادة فرص العمل املتاحة لهن وتوسيع الربامج املوجهة نحو 
معالجة العوامل املسببة النخفاض التحاق البنات يف املدارس 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية. 

 االهتامم بالنواحي الصحية وتفعيل التأمني الصحي لعموم  -6
العاملني يف كافة القطاعات )إن نظام الضامن االجتامعي يف 
معظم  يعاين  إذ  األساسية،  الصحية  الرعاية  يقدم  ال  العراق 
العاملني واملتقاعدين عدم تفعيل التأمني الصحي، وما يزيد 
والعمليات  الخاص  العالج  تكاليف  ارتفاع  هو  املعاناة،  من 
املستشفيات  يف  والصحية  الفنية  اإلمكانات  وقلة  الجراحية 
العامة باإلضافة إىل ضعف شمول املحتاجني إىل العالج خارج 
البلد والذين ميثلون رشائح مختلفة من املجتمع، مبا يف ذلك 

املصابون بأمراض وحاالت يصعب عالجها يف العراق(. 

)إذ  -7 إلغاؤها،  أو  الخارجية  العراق  ديون  هيكلة  إعادة   
يويص  التي  للسياسات  كبرياً  تأثرياً  هناك  أن  املعروف  من 
االعتامد  بسبب  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  بها 
هذه  ومن  املوازنة،  يف  العجز  لسد  الخارجي  االقرتاض  عىل 
التوصيات تقليص دور القطاع العام. ونتيجة لضعف القطاع 
الخاص وعدم قدرته عىل استيعاب العاطلني عن العمل، فإن 
مع  ذلك  ترافق  البطالة.  معدالت  زيادة  يف  سبباً  كان  ذلك 
اعرتاض املؤسسات الدولية عىل زيادة رواتب املتقاعدين من 
تسديد مستحقات  من  الدولة  لتمكني  العجز  تخفيض  أجل 

الديون الخارجية(.

الحوار  -8 خالل  من  العامل  لنقابات  اإليجايب  الدور  تعزيز   
االجتامعية  الحامية  سياسات  تطوير  ذلك  مبا يف  االجتامعي 
ورفع الحد األدىن لألجور وشمول القطاع غري املنظم والعاملني 

بالقطاع الزراعي. 

 إلغاء أشكال التمييز كافة ضد املرأة وفق االتفاقيات الدولية  -9
لحقوق اإلنسان، إذ ما زالت املرأة تعاين عدم تكافؤ الفرص 
املناسب  األجر  عىل  حصولها  وعدم  والتعليم  العمل  يف 
بسبب سيطرة العادات والتقاليد والقيم العشائرية وترسخها 
وتفوقها عىل قوة القانون، باإلضافة إىل سيادة ثقافة التمييز 
ضد املرأة، وهذا ما يؤكده ارتفاع معدالت البطالة واألمية بني 
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صفوف النساء أكرث من الرجال. 

- تنمية وتطوير دور املجتمع املدين كرشيك قوي وفاعل يف  10
رسم وتنفيذ سياسات الحامية االجتامعية. إن دور منظامت 
املجتمع املدين والنقابات املهنية ما زال ضعيفاً ودون املستوى 
املطلوب، سواء عىل مستوى رسم السياسات أو الرقابة والرصد 
واملشاركة يف تنفيذ الربامج وعىل صعيد املدافعة واملنارصة. 
بني  العالقة  تنظم  ترشيعات  وجود  عدم  ذلك  أسباب  ومن 
الحكومية ضمن إطار قانوين. تقرتب  املنظامت واملؤسسات 
واالتفاقيات،  الدولية  املعاهدات  من  الوطنية  الترشيعات 
والترشيعات  القوانني  يف  تكمن  ال  األساسية  املشكلة  أن  اال 

فحسب بل يف تطبيقها.

11 - تعزيز مصادر التمويل التي تقوم عىل أساس التوزيع العادل 
للرثوات لتحقيق العدالةاالجتامعية، إذ ما زال متويل شبكات 
للدولة بشكل  العامة  املوازنة  االمان االجتامعي يعتمد عىل 
أسايس. أما بالنسبة للرضائب فإنها تشكل نسبة ضئيلة جداً. 
للرضائب  جديد  قانون  عىل  العراقي  الربملان  يصادق  ومل 

يفرتض أن يأخذ باالعتبار التوزيع العادل للرثوات والوارد.

12- إجراء إصالح هيكيل يف االقتصاد الكيل العراقي من خالل تطوير 
القدرات اإلنتاجية وتطوير مساهمة القطاعات االقتصادية يف 
العوائد  عىل  االعتامد  من  والتقليل  اإلجاميل،  املحيل  الناتج 
النفطية. فانخفاض اإلنتاجية يف مجمل القطاعات االقتصادية 
العامل.  إنتاجية  انخفاض  األسباب ومنها  البحث يف  يتطلب 
إن تطوير نظام للضامن االجتامعي يساهم يف توفري العناية 

الصحية والتعويضات يف حاالت املرض والبطالة والكرب.

الضغرية  -13 املؤسسات  لتعزيز  الصغرية  القروض  برامج  تطوير 
فرص  لتوفري  وسيلة  تعد  والتي  للدخل  املدرة  واملتوسط 
العمل واستمرارية اإلنتاج، ما مينح أفراد املجتمع فرصاً أفضل 

لكسب الدخل.

واتساقها  -14 والتشغيل  التدريب  سياسات  اسرتاتيجيات  تطوير 
يشمل  مبا  الشاملة،  التنمية  اسرتاتيجيات  مع  وتكاملها 
املعّوقني لدعم وزيادة اإلنتاج املحيل. إن العمل الالئق يسهم 
عىل  إيجايب  تأثري  خالل  من  االقتصادية  الكفاءة  تحقيق  يف 

اإلنتاجية وعىل النمو االقتصادي التضميني املستدام.

األساسية  -15 الحقوق  يضمن  مبا  الالئق  للعمل  فرص  توفري 
التقدم  فإن  واملستخدمني.  واألجراء  للعامل  واملرشوعة 
التمتع بالحقوق والحريات وباألمن  االجتامعي يقاس مبدى 

والحامية االجتامعية.

يف  -16 املساعدات  توجيه  آلية  كفاءة  لتحسني  ماسة  حاجة  مثة 
الحالية  النقدية  التحويالت  إذ إن  النقدية.  التحويالت  نظام 
تفتقر إىل الفاعلية من حيث مدى وصولها إىل السكان الذين 
يعيشون تحت خط الفقر والذين يشكلون %22 من عموم 
ويرتكز   ،)2007( عام  إحصاءات  وفق  العراق  يف  السكان 
التحويالت  تغطي  وال  هذا  الريفية.  املناطق  يف  معظمهم 
النقدية سوى 6 % من الفقراء. وقد أسفر استخدام أسلوب 
الفئات االجتامعية العامة بدالً من آليات التوجيه واالستهداف 
أو  الفعيل  الدخل  قياس مستوى  اختبار  )مثل  فاعلية  األكرث 
استحقاق  مدى  تحديد  يف  جغرايف(  أساس  عىل  االستهداف 
الدعم، عن عدم استفادة غالبية الفقراء من منظومة شبكة 

األمان غري القامئة عىل الدعم.

ينبغي أن يشمل االستهداف أرباب األرس الفقرية وأفرادها أو  -17
شمول أشخاص أصبحوا بحاجة إىل رعاية ضمن أرسهم ذات 

الدخل املحدود وذوي االحتياجات الخاصة.

توحيد قنوات اإلنفاق وايجاد اسرتاتيجية موحدة واالهتامم  -18
بالسياسات االجتامعية واجهزتها التنفيذية، وكذلك االهتامم 
غري  الفئات  وشمول  للعامل  االجتامعي  والضامن  بالعمل 

املنظمة.

توفري حامية العمل من خالل متكني الجميع من العمل املنتج  -19
واملأمون ومواجهة فقدان الوظيفة واإلعاقة واملرض واألمومة 
غري  القطاع  يف  العاملني  شمول  ذلك  يف  مبا  والشيخوخة، 
النظامي. حيث يقع متييز بني النساء والرجال بسبب اختالف 
غري  االستخدام  وأمناط  املتدين  املرأة  فدخل  عملهم،  ميزات 
املنتظم يقوضان قدرتها عىل املساهمة واالستفادة من لوائح 

الضامن االجتامعي التي يشرتك العامل يف تنظيمة. 

الرأساملية وخططها  -20 واملوسسات  الرشكات  نشاطات  تضمني 
للشباب  عمل  فرص  خلق  يف  تساهم  اجتامعية  نشاطات 

الستيعاب البطالة. 

تعزيز الحوكمة يف املؤسسات املعنية يف الحامية االجتامعية  -21
ومكافحة الفساد فيها.

العودة إىل مفهوم السياسة االجتامعية الشاملة وتعزيز مفهوم  -22
العدالة االجتامعية والسعي إىل تحقيق تنمية مستدامة تاخذ 

باالعتبار البعد االقتصادي واالجتامعي والبيئي وترابطمها.

السعي إىل تضمني أنظمة الحامية االجتامعية العمل الزراعي  -23
.
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خامتة 

وبناء عىل ذلك نجد أن هناك عالقة قوية بني الحقوق والتنمية 
االقتصادية، فإذا ما توفرت منظومة حامية اجتامعية مناسبة فإنها 
تؤدي إىل رفع املستوى املعييش للمواطنني وبالتايل مستوى التنمية 
البرشية عموماً السيام الصحة والتعليم وتنمية قدرات األفراد عىل 
أن  إال  عالية.  منو  معدالت  تحقيق  يف  الفاعلة  واملشاركة  العمل 
ذلك يجب أن يرتبط بجملة من السياسات املرافقة بحيث تقلل 
من العبء املايل الكبري الذي تتحمله الدولة والذي سيكون عىل 
حساب اإلنفاق االستثامري، ما يؤثر بدوره يف األجل الطويل عىل 

مستوى أداء االقتصاد بشكل عام وعىل رفاهية األفراد. 

ينبغي االلتفات إىل أن التحويالت التي ال تدخل يف اإلنتاج وال تدر 
دخأل، ال ميكن االعتامد عىل ميزانية الدولة يف تغطيتها، بل التفكري 
يف تنويع مصادر التمويل ومنها الرضائب التصاعدية عىل الدخل 
وغريها من التدابري اآليلة إىل توزيع الرثوات الوطنية بني املواطنني، 
كام يجب رسم سياسات مرافقة تقلل من الفئات املشمولة من 
خالل تحويلهم إىل سوق العمل بشكل منظم وفق أسس علمية.
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ملحق 1

املستفيدين من برامج الحامية عىل مستوى العراق )بغداد واملحافظات( لغاية 31/12/2012

العدد االجاميل حوايل 381.345 ارسة مستفيدة يتوزعون عىل الشكل التايل:

يتيم قارص1665

طالب متزوج1821

عاجر عن العمل بسبب الشيخوخة56387

عاجز عن العمل بسبب املرض126031

كفيف11402

مشلول29170

عاطل عن العمل154869

اعداد االرس الفقرية واملستفيدة من راتب الرعاية االجتامعية لسنوات مختارة

مجموع املبالغ املرصوفة )مليون دينار (العددالسنة 

19801470.6

19844474118

19907177535

199170230586

1995706411,861

1996614681,606

199855211,524

2000449612,452

20015771413,232
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ملحق رقم 2

يوضح الجدول التايل جزء من الربامج التي نفذتها الوزارة يف مجال الحامية االجتامعية.

موازنة الربنامج مقدار االعانةاملستفيدين الية االستهداف الجهة املنفذة اسم الربنامج 

شبكة الحامية 
االجتامعية 

دائرة شبكة الحامية 
االجتامعية 

ارس +افراد 
505 مليار 50 الف-120الف 426454

شبكة الحامية 
االجتامعية 

445 مليار 100 الف -175 الف 400000ارس + افراد دائرة رعاية املرأة  

القروض املدرة 
للدخل 

دائرة العمل 
والتدريب املهني 

5394279330800مليون -10 مليون 733237افراد 

50001995800084750000000افراد سيارة اجرة 

اسرتاتيجية التخفيف 
من الفقر 

8840000000000 مليون10500افراد 

صندوق دعم 
املشاريع الصغرية 

وزارة العمل 
والشؤون االجتامعية 

افراد 
---------

150 مليار 

املصدر : وزارة العمل والشؤون االجتامعية /دائرة شبكة الحامية االجتامعية 

ملحق رقم 3

جداول توضيحية لتوزيع املنح واملساعدات عىل االرس املستفيدة

املبالغ املرصوفة عدد االرس السنة 

2009754224142522760

2010367401106986,1

2011395131461183,3

2012381345474,066

السنة 
يتيم 

قارص 

طالب 

متزوج 

عجز 

شيخوخة

عجز 

مرض 

عجز 

عوق
عاطل مشلول كفيف

ارس 

النزالء
املجموع اخرى 

املبلغ 

املرصوف 

201121461898656361032211624111906236051701571312813395131461183,3

201216651821563871260311140129170291701548691-381345474،066
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تم توزيع هذه االعانات حسب الجدول االيت

االهمية النسبية  الخدمات االجتامعية ميزانية العامة مليار دينار السنة 

20121023268980001554408515%

20131384246080001770864413%

السنة 
املوازنة العامة 

مليار دينار 

نفقات دعم 

الرشائح 

االجتامعية 

شبكة الحامية 

االجتامعية مليار 

/دينار 

الخدمات 

االجتامعية مليار 

دينار 

الرقم 

القيايس 

السعار 

املستهلك 

نسبة الفقر 

%

معدل 

البطالة 

%

املنافع 

االجتامعية 

 %

201061735312500106.986,1125.127174.77

20118093479050012359227471137132.120161.64

20121023268980001371412454015544085421140.118.9133.77

20131192966630961581117769.00017708644.500142.718163.79

2014139640628585-1168--25965596900-3018-

املصدر : معدل البطالة  والفقر  املجموعة االحصائية 

املوازنة العامة والخدمات الجتامعية : قانون املوازنة االتحادية 

تحليل النفقات التشغيلية 

املنافع االجتامعية اىل اجاميل النفقات التشغيلية 

2010201120122013السنة

4.771.643.773.79النسبة %

مبالغ اعانة الرجال مليار / دينار  السنة
مخصصات اسرتاتيجية الفقر

مليار / دينار 

2012505495

2013613476
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عدد وحدات الرعاية االجتامعية وعدد املستفيدين املوجودين والداخلني واملغادرين وعدد العاملني وعدد االرس املشموله براتب شبكة 

الرعاية االجتامعية للمده ) 2006-2012 ( 

وحدات الرعاية السنة 

االجتامعية 
املستفيدين 

عدد االرس املشمولة العاملني 

براتب الرعاية 

االجتامعية 

املغادرين الداخلني املوجودين 

200687422611278851838982595

200787428113737241900772216

200890393511805511925691707

200990408611805512038754224

201089248117487022219367401

معدل التغري 

2008-

2009%

 1.1-4.848.18.9 51.3-

201191446223087952540395131

معدل التغري 

2010-

2011%

2.24.232.513.214.524.5

201293466111588192802381345

معدل  التغري

2008- 

2012%

3.34.432.548.645.6 44.9-

املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء، احصائية 2012

عدد االرس املشمولة براتب شبكة الحامية االجتامعية واملبالغ املرصوفة .

املبلغ املرصوف )مليون دينار(عدد االرسالسنة

2010367401106986.1

2011395131461183.3

2012381345474.066

املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء، احصائية 2012
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